
 
 
 
 
Sassi del Piave antiikkimarmorit 
 
Cottoveneton erikoiskäsittely antaa "Sassi del Piave" kivien pinnalle ja reunoille tunnusomaisen antiikkisen ilmeen. 
"Sassi del Piave" tuoteperheeseen kuuluu lukematon määrä eri kokoisia ja värisiä kiviä, joiden paksuudet ovat joko 1,1 
tai 2,5 cm. Koska kyseessä on aito luonnonkivi, löytyy paloista värieroja, eivätkä toimitetut kivet aina täysin vastaa 
aiemmin annettua mallia. Tuotantotavasta johtuen kivissä on myös pieniä paksuus- ja kokoeroja, joita ei katsota 
virheeksi niin kauan kun ne pysyvät normaalin toleranssin sisällä. Kuvion vaihtelut, kolot, halkeamat ja 
kvartsirykelmät ovat "Sassi del Piave" kiville tyypillisiä ominaisuuksia ja niitä esiintyy etenkin Biancone, Rosa 
Antico, Rosso Verona ja Botticino kivissä. Kaikki travertiinit toimitetaan täyttämättöminä, jolloin kiven kolot ovat 
selvästi havaittavissa. Haluttaessa travertiinien kolot voidaan täyttää kiven värisellä saumamassalla asennustyön 
yhteydessä. 
 
2,5x2,5, 5x5 ja 10x10 cm kokoisia kiviä voi tilata joko irtopaloina tai verkolle liimattuina, 30x30 cm suuruisina 
esiasennettuina mosaiikkiarkkeina. 
 
Erikoiskuviot 
 
Cottoveneto tarjoaa asiakkailleen tilauksesta myös yksilöllisiä koristekuvioita, jolloin asiakas voi itse suunnitella 
koristekuvion sekä valita sen toteuttamiseen käytettävien kivien koot, muodot ja värit. Myös nämä erikoiskuviot 
toimitetaan sopivan kokoisina, verkolle liimattuina arkkeina. 
 
Pakkasenkestävyys 
 
Vuosien kokemuksen perusteella Cottoveneto katsoo, että "Sassi del Piave" antiikkimarmoreita voidaan käyttää myös 
pakkaselle alttiissa tiloissa. Koska kyseessä on luonnonkivi ja olosuhteet voivat vaihdella erittäin paljon, ei tehdas voi 
antaa pakkasenkestosta takuuta, vaan kulloisenkin käyttökohteen olosuhteet tulee selvittää huolellisesti jo materiaalia 
valittaessa. Ulkokäyttöön tehdas suosittelee mm. seuraavia kivilaatuja: Botticino, Rosso Verona, Bianco Carrara ja 
Laguna Rosa. Ulkotilojen asennusta suunniteltaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota asentajien ammattitaitoon, 
alustan kestävyyteen, oikeaan saumaukseen ja mahdollisiin liikuntasaumoihin sekä valmiin pinnan asianmukaiseen 
suojaukseen.  
 
Asennustyö 
 
Lattiapintoihin "Sassi del Piave" antiikkimarmorit voidaan kiinnittää joko maakostealla betonilla tai normaalilla 
saneerauslaastilla. Seinäpintoihin suosittelemme joko saneeraus- tai marmorilaastia. Oikean kiinnitysaineen valintaan 
vaikuttaa myös se, mille alustalle kivet kiinnitetään. 
 
Kivet asennetaan yleensä kiinni toisiinsa ja niiden väliin jäävä rako täytetään saumamassalla. Mikäli kivet asennetaan 
hieman irti toisistaan, korostaa se saumaa ja tekee siitä selvemmän. Kivet voidaan saumata normaalilla saumalaastilla, 
tai mikäli sauman leveys ylittää 5 mm, on syytä käyttää karkeampaa klinkkerisaumaa. Ulkokäytössä saumaukseen 
voidaan käyttää myös sementin ja hiekan sekoitusta. Saumamassa levitetään kivien yli, jolloin kivissä olevat kolot ja 
halkeamat täyttyvät. Mikäli kivien saumoja sekä kolojen täyttöä ei haluta korostaa, tulee saumalaastin väri valita 
lähelle kiven sävyä. Ylimääräinen saumamassa poistetaan kivien pinnasta märällä sienellä pyyhkimällä ennen sauman 
kovettumista. Kivien välisten saumojen tulisi jäädä 1-2 mm kivien pinnan alapuolelle, jotta laattojen pyöristetyt 
reunat jäävät näkyviin. Ylimääräinen saumalaasti tulee puhdistaa kivistä mahdollisimman huolellisesti jo saumaustyön 
yhteydessä, ennen sauman kovettumista. Sauman kovetuttua suoritetaan loppusiivous miedolla pesuaineella ja 



runsaalla vedellä huuhtomalla. Vaikeasti puhdistettavat saumalaastijäämät poistetaan riittävästi laimennetulla 
happamalla pesuaineella. Pinta huuhdotaan välittömästi runsaalla puhtaalla vedellä. Vahingon estämiseksi on syytä 
kokeilla pesuaineen vaikutus kiven pintaan ennen koko alueen käsittelyä. Saumalaastijäämien pesuun suosittelemme 
Cottoveneton omaa "Deterven" happopesuainetta, jota tulee käyttää valmistajan ohjeen mukaisesti.  
 
Pinnan käsittely asennuksen jälkeen 
 
Cottoveneto on kehittänyt sarjan kemikaaleja joilla "Sassi del Piave" kivet on syytä käsitellä asennuksen jälkeen. 
 
Deterven on happopohjainen pesuneste, jolla hankaamalla poistetaan kiinnitys- ja saumauslaastin aiheuttamat tahrat 

laattojen pinnasta. Pesuainetta laimennetaan vedellä, normaalisti suhteessa 1:10. 
 
Superven käsittely antaa kiven pinnalle "wet-look" vaikutelman, syventää kiven omaa väriä ja korostaa sen kuvioita. 

Käsittely antaa laatoille suojaavan pinnan, joka vaikeuttaa kosteuden ja lian tunkeutumista kiven huokosiin. Superven 
käsittely sopii sekä sisä-, että ulkokäyttöön. 
 
Sassobello on itsekiillottuva ja suojaava vaha, joka estää kosteuden ja tahrojen tunkeutumisen kiven huokosiin. 

Käsittely syventää kiven omaa väriä, korostaa sen kuvioita ja antaa laatoille hienostuneen silkinhohtoisen pinnan. 
Sassobello suoja-aine voidaan levittää kiville suoraan sellaisenaan tai Superven käsittelyn jälkeen. Viikkosiivouksen 
yhteydessä pintaa huolletaan käyttämällä Sassobello vahaa, joka on laimennettu vedellä suhteessa 1:10. 
 
Deterven (happopesuliuos) 
 
Ennen Deterven pesuliuoksen käyttöä kivien pinta tulee kastella vedellä. Levitä laimennettu liuos harjalla pieni alue 
kerrallaan. Anna aineen vaikuttaa muutaman minuutin ajan. Hankaa lopuksi vielä näkyviä tahroja karkealla sienellä 
(Scotch-brite) kunnes ne irtoavat. Mikäli tahrat eivät irtoa, kokeile niiden poistamista laimentamattomalla liuoksella. 
Poista pesuliuos kivipinnalta työhön sopivalla vesi-imurilla. Huuhtele pinta vähintään kolmesti runsalla puhtaalla 
vedellä ja toista imurointi aina huuhtelukertojen välissä.  
Deterven liuoksen käytössä on noudatettava suurta huolellisuutta ja varovaisuutta, sillä neste on happopohjainen ja 
vahvasti syövyttävä. Mikäli raakaa liuosta käytetään Botticinolle, Giallolle, Verde Alpille tai Rosa Portogallolle, 
syöpyy pinta yleensä selvästi. 
 
Deterven happopohjainen puhdistusliuos on vain ammattikäyttöön suunniteltu tuote, jota käytettäessä kaikki 
ympäroivät materiaalit tulee suojata huolellisesti, jotta ne eivät vaurioidu mahdollisista roiskeista. Käsittelyä tehtäessä 
on aina käytettävä suojalaseja sekä kumihansikkaita ja -saappaita. Vältä iholle tai vaatteille tulevia roiskeita. Mikäli 
liuosta roiskuu iholle, pese kohta runsaalla vedellä ja saippualla. Vakavissa tapauksissa ota yhteys lääkäriin 
välittömästi. Säilytä lios lukitussa tilassa lasten ulottumattomissa. Mikäli liuosta joutuu suuhun, ota välittömästi 
lusikallinen tai pari ruokasoodaa (natriumbikarbonaattia) ja hakeudu lääkäriin välittömästi. 
 
Superven (wet-look käsittely) 
 
Superven liuos antaa kiville "wet-look" vaikutelman ja samalla se syventää kiven omaa väriä ja korosta sen kuvioita. 
Superven käsittely suojaa kiveä kosteudelta ja likaantumiselta sekä estää tehokkaasti mm. öljy-, kahvi- ja viinitahrojen 
syntymistä kiven pintaan. Suojaava vaikutus on sitä parempi, mitä nopeammin tahraavat aineet puhdistetaan kiven 
pinnalta. Levitä Superven liuos puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä sudilla. Toista käsittely erisuuntaisin vedoin 
pinnan kuivuttua 30-40 minuuttia. Käsittelyn jälkeen hankaa pinta pyörivin liikkein pehmeällä kankaalla välttääksesi 
liian paksun kerroksen muodostumista. Yksi litra Superven liuosta riittää kivilaadusta riippuen 10-20 neliömetrin 
käsittelemiseen. Käsitelty pinta on käyttövalmis 10-12 tuntia liuoksen levittämisen jälkeen. Suuria pintoja 
käsiteltäessä suosittelemme liuoksen levittämistä ruiskulla. 
 
Pese käsitelty pinta normaalin viikkosiivouksen yhteydessä, joko vedellä tai neutraalilla ja hyvin laimennetulla 
pesunesteellä. 
Tarpeen vaatiessa voit lisätä puhtaalle ja kuivalle pinnalle Sassobello vahaa, joka on laimennettu vedellä suhteessa 
1:10. 
 



Sassobello (itsekiillottuva suojavaha) 
 
Sassobello suojavaha levitetään kivipinnalle, joka on sitä ennen käsitelty Superven liuoksella. Laattojen pintaan 
muodostuu puolikiiltävä silkinhohtoinen vahakalvo, joka suojaa kiviä kosteudelta ja likaantumiselta, lisää pinnan 
kulutuksenkestävyyttä sekä helpottaa pinnan puhdistettavuutta. Sassobello suojavahaa voidaan käyttää kiven pintaan 
myös ilman edeltävää Superven käsittelyä, mutta siinä tapauksessa laattojen pinnasta ei tule yhtä kiiltävä eikä aine 
korosta kiven värejä ja kuvioita yhtä paljon. Suojavaha levitetään tasaisesti puhtaalle ja kuivalle pinnalle pehmeällä 
harjalla. Aineen imeytymisen varmistamiseksi hankaa käsitelty pinta pyörivin liikkein pehmeällä kankaalla ennen 
pinnan kuivumista. Huokoisille kiville suositellaan uusintakäsittelyä 3-4 tunnin kuluttua. Sassobello suojavahalla 
käsitelty pinta voidaan kiillottaa pehmeällä kiillotuslaikalla. Käsitellyn pinnan viikkosiivous suoritetaan hyvin 
laimennetulla neutraalilla pesuliuoksella. Tarpeen vaatiessa voit lisätä pinnalle Sassobello suojavahaa, joka on 
laimennettu vedellä suhteessa 1:10. 
 
Muuta huomioitavaa 
 
Aineen menekki ja lopputulos vaihtelevat käytetyn materiaalin ja vallitsevien olosuhteiden mukaan, joten käsitellystä 
pinnasta ei tule aina täsmälleen yhdenmukainen. Mikäli kiven pinnalle tulee tahroja happamista aineista, kuten 
sitruunasta, viinietikasta ja viinistä tai voimakkaasti emäksisistä aineista, kuten kloorista, valkaisuaineesta ja soodasta, 
tulee ne puhdistaa mahdollisimman pikaisesti, jotta pintaan ei jää pysyviä tahroja tai syöpymiä. Normaaliin 
puhdistamiseen tulee käyttää ainoastaan laimennettuja neutraaleja puhdistusaineita. 
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